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روزنامه

کشکول
بنیانگذار Adobe و مخترع PDF درگذشت 

گیالن امروز- چارلز گشکه هم بنیانگذار شرکت ادوب و یکی از مخترعین 
PDF در سن ۸۱ سالگی درگذشت.

 Charles( گشکه  چارلز  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  ادوبی  شرکت 
GesChke(، یکی از بنیانگذاران شرکت ادوبی )aDobe( که به اختراع 

PDF هم کمک کرد، در ۸۱ سالگی درگذشت.
شانتانو ناراین مدیرعامل شرکت ادوبی، در نامه ای به کارمندان ادوبی گفت: 
این ضرر بزرگی برای کل ادوب و صنعت فناوری است، چون چارلز گشکه 

برای آن ها راهنما و قهرمان بوده است. »
افزار  نرم  بنیانگذاران،  عنوان  به  وارنوک  جان  همراه  به  »او  گفت:  ناراین 
پیشگامانه aDobe را ایجاد کردند که انقالبی در نحوه ایجاد و برقراری 
ارتباط توسط مردم ایجاد کرده است. چاک )لقب او( انگیزه ای بی امان برای 
نوآوری در شرکت ایجاد کرد و در نتیجه آن برخی از تحول آورترین اختراعات 
 PDF، aCrobat، Illustrator، PremIere نرم افزاری، از جمله

Pro و PhotoshoP در همه جا وجود دارد.«
گشکه از دانشگاه کارنگی ملون در پیتزبورگ دکترا گرفت و سپس در مرکز 
تحقیقات زیراکس پالو آلتو، در کنار وارنوک مشغول به کار شد. این دو در 
سال ۱۹۸۲ زیراکس را ترک کردند و شرکت ادوب را تأسیس کردند. اولین 
محصول آن ها aDobe PostsCrIPt، یک زبان برنامه نویسی بود که به 
تقویت صنعت انتشار دسکتاپ کمک کرد. گشکه از دسامبر ۱۹۸۶ تا ژوئیه 
۱۹۹۴ مدیر عامل aDobe و از آوریل ۱۹۸۹ تا زمان بازنشستگی در آوریل 
۲۰۰۰ رئیس این شرکت بود. او از سپتامبر ۱۹۹۷ تا ژانویه ۲۰۱۷ به عنوان 
رئیس هیئت مدیره مشغول به کار بود و تا آوریل ۲۰۲۰ عضو هیئت مدیره 
بود. وارنوک در بیانیه ای گفت: »من هرگز تصور نمی کردم که یک شریک 
تجاری بهتر، دوست داشتنی تر یا توانمندتر داشته باشم. نداشتن چارلز در 
زندگی ما یک حفره بزرگ ایجاد می کند، کسانی که او را می شناختند همه با 
من موافق خواهند بود.« عالوه بر تالش های خود در صنعت فناوری، گشکه 
به زنده ماندن در یک آدم ربایی در سال ۱۹۹۲ نیز مشهور بود. دو نفر او را 
که یک روز صبح به محل کارش رسید ربودند و چهار روز او را نگه داشتند، 
اما سرانجام توسط FbI نجات یافت. همچنین اوباما در سال ۲۰۰۹ مدال 

ملی فناوری را به وارنوک و گشکه اعطا کرد.

ماجرای عجیب جراحی پالستیک بینی 
در 400 سال قبل در ایتالیا

گیالن امروز- مردی که بینی خود را از دست داده بود برای ترمیم به نزد 
پزشک می رود، ولی نتیجه این ترمیم رضایت بخش نبود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  پزشکی هلندی به نام ژان باپتیست ون 
هلمونت در سال ۱۶۲۴ در کتاب »درمان های مغناطیسی« خود داستان 
عجیبی در مورد مردی از بروکسل که بینی خود را از دست داده بود نوشت: 
مردی که بینی خود را در جنگ از دست داده بود نزد یکی از مشهورترین 
پزشکان جراح در ایتالیا می رود و در خواست می کند که بینی وی را ترمیم 
کند. این مرد به معروف ترین جراح ایتالیایی در آن زمان، گاسپاره تاگالیاکوزی 
مراجعه کرد، این جراح به او پیشنهاد داد که برای ترمیم از پوست دیگر نقاط 
بدنش استفاده شود، ولی مرد اصرار داشت که این پوست را از شخص دیگری 
بخرد و پوست الزم برای ترمیم بینی خود را از یکی از باربران محلی خرید.

این عمل با موفقیت انجام شد، اما پس از آن اتفاق وحشتناکی رخ داد: مدتی 
پس از جراحی پوست گرفته شده از مرد باربر که به بینی این شخص پیوند 
داده شده به یکباره سرد شد و بینی از بین رفت و بیمار همانطور که قبل از 
عمل بود، سوراخ خالی در محل بینی اش پدیدار گشت. این پزشک هلندی 
اصرار داشت که داستانی که اتفاق افتاده ماورا طبیعی یا خرافی نیست و 
ارتباط قدرتمندی بین بخشی از بدن فرد و صاحب اصلی آن را اثبات می کند.

حکم جالب دادگاه به نفع یک زن خانه دار 
گیالن امروز- دادگاهی در پرتغال حکمی را در حمایت از یک زن خانه دار 

اهل این کشور صادر کرد.
رای صادره به نفع یک زن خانه دار از طرف دادگاهی در پرتغال به سوژه 
رسانه ها تبدیل شد. بنا به گزارش روزنامه پابلیکو دادگاه عالی پرتغال شوهر 
این زن را که هویتش مشخص نشده محکوم کرد تا مبلغ ۶۰ هزار یورو )۷۲ 
هزار دالر( به همسرش بپردازد. این مبلغ بابت سه دهه خانه داری از جمله 

نظافت و آشپزی برای این زن در نظر گرفته شده است.
در حالی که زمانی انجام کار های خانه جزو وظیفه زنان شمرده می شد، اما 
این حکم دادگاه به نفع زنی صادر شده که خواستار جبران ۳۰ سال زمانی 
است که او در خانه شوهرش صرف کرده است. طبق حکم دادگاه عالی 
پرتغال این زن به دلیل انجام کار های خانه مانند آشپزی و نظافت در طول 

۳۰ سال ازدواج خود ۷۲ هزار دالر غرامت دریافت خواهد کرد.
این حکم که در ماه ژانویه صادر شد در ماه فوریه و پس از جدال این زوج در 
دادگاه های متعدد پرتغال توسط رسانه های پرتغالی پوشش داده است. این 
در حالی بود که در ابتدا این زن مبلغ حداقل ۲۴۰ هزار یورو )۲۹۰ هزار 
دالر( برای انجام خانه داری از دادگاه درخواست کرده بود که درخواست وی 
رد شد. این زن درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر ارائه کرد که این 
بار رای به نفع وی و محکومیت ۶۰ هزار دالری همسرش صادر شد. گفتنی 
است؛ حکم صادره دادگاه عالی پرتغال به نفع این زن خانه دار در حالی 
خبرساز می شود که اوخر سال گذشته نیز در موردی مشابه حکم یک دادگاه 

خانواده در چین به نفع یک زن خانه دار اهل این کشور خبرساز شده بود. 
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معرفی بهترین فیلم های تاریخ سینما در مورد جستجوی گنج 
گیالن امروز- جذابیت ناب یک گنج و فکر ثروت از دیرباز وجود داشته 
کتاب های کالسیک  به  فقط  رفت.  نخواهد  هم  بین  از  هرگز  احتماالً  و 
کودکان مانند کنت مونت کریستو، جزیره گنج و بسیاری دیگر فکر کنید. 
همه این کتاب ها بعالوه بسیاری از فیلم ها به طور یکسان تخیل کودکان و 

بزرگساالن را تحریک کرده است.
در دنیای فیلم و سینما، جستجو و صید گنج یک معامله بزرگ است. در 
واقع این چیزی نیست که متعلق به تخیل جوانان باشد، بلکه چیزی است 
که باید با جدیت و احترام با آن رفتار کرد. وقتی می خواهید به آن فکر 
کنید، متوجه خواهید شد برخی از محبوب ترین قهرمانان دنیای سینما 

کاری با گنج و شکار گنج داشته اند.
یا جک  ایندیانا جونز  به  فقط  مثال  برای 
اسپارو فکر کنید. هالیوود هر ساله سعی 
می کند قهرمان جدیدی را در مسیر ثروت 
همِه  اما  دهد،  ارائه  مخاطب  به  غنائم  و 
چنین قهرمانانی به حافظه جمعی مخاطب 
یاد  به  از  لیستی  اینجا  در  نمی چسبند. 
ماندنی ترین آثار مربوط به جستجو و صید 
گنج آورده شده که شما را به دوران شاد 

کودکی فرو می برد.
 The Good, The Bad and The

UGly
را  شما  اشتهای  وین  جان  فیلم های  اگر 
نکنند،  روشن  وسترن  فیلم های  برای 
مطمئناً فیلم های کلینت ایستوود این کار 
آثار سامورایی  از  الهام  با  را خواهند کرد. 
کوروساوا، سرجیو لئونه و کلینت ایستوود 
با به چالش کشیدن و تغییر ژانر وسترن 
خود  اسپاگتی”  “وسترن  با  همیشه  برای 
و  بد  “خوب،  کردند.  ماندگار  تاریخ  در  را 
زشت” آخرین فیلم “سه گانه دالر” ساخته 
سرجیو لئونه است که مرد بدون نامی را به 

ما هدیه داد.
این فیلم در زمان جنگ های داخلی آمریکا 
وقتی که صحبت از گنجینه های گمشده 
در اطراف محل جنگ ها بود، اتفاق می افتد. 
به  )ملقب  نام  بدون  مرد  شرایط،  این  در 
بلوندی( یک اسلحه کش حرفه ای که قصد 

دارد چند دالر بیشتر به دست آورد، آنجل آیز )لی ون کلیف( یک ضارب 
بی رحم و توکو )الی واالس( یک جنایتکار کوچک، خود را در حال مسابقه 

برای کشف طال های پنهان جنگ داخلی می بینند.
این فیلم اصلی ترین نوع ژانر وسترن اسپاگتی است. فیلم طوالنی است، 
اما یک صحنه هدر رفته در آن وجود ندارد. سرجیو لئونه موفق می شود 
تنش خوشایندی را در فیلم ایجاد کند، و این فیلم را پیش بینی ناپذیر 
نگه می دارد. اگر بنا به دالیلی عجیب و غریب، این فیلم را ندیده اید، آن 

را همین امروز ببینید!
 IndIana Jones

وقتی صحبت از هریسون فورد می شود، تشخیص نمادین ترین نقش او 
بسیار دشوار است. برخالف اکثر بازیگران، هریسون فورد نقش های زیادی 
را در دل طرفداران سینما داشته است – هان سولو، ایندیانا جونز، دکتر 
از  تعدادی  دکارد  ریک  و  متحده  ایاالت  رئیس جمهور  ریچارد کیمبل، 
آن ها هستند. مانند هریسون فورد، تعریف استیون اسپیلبرگ نیز تنها با 
یک فیلم سخت است، زیرا وی پُشت برخی از محبوب ترین فیلم های تمام 

ادوار بوده است.
اما نکته ای در مورد فیلم های ایندیانا جونز وجود دارد که همیشه جایگاه 
ویژه ای برای بازیگر و کارگردان خواهد داشت، و آن مورد این است که 
مخاطبان فیلم هیچگاه نمی توانند از باستان شناس مشهور و ماجرا های 
خارق العاده اش سیر شوند. عموم مردم برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ با 
 InDIana“ به معرفی فیلم “raIDers oF the lost ark” )بعداً 
با  Jones anD raIDers oF the lost ark” تغییر نام یافت( 

ایندیانا جونز روبرو شدند.
از زمان اولین حضور این شخصیت، ایندیانا جونز به یک ستاره جهانی 
تبدیل شده و همچنان یکی از شخصیت های مورد احترام تاریخ سینما 
است. از عالئم تجاری خاص این شخصیت می توان به چهره نمادین وی 
)شالق، کاله کابویی، کیف و ژاکت چرمی(، شوخ طبعی، شناخت بسیاری 

از تمدن ها و زبان های باستانی و ترس از مار ها اشاره کرد.
اما مهم نیست که ایندیانا جونز یا ایندی چقدر در مقابل مخاطبانش ظاهر 
می شود، در فیلم های ایندیانا جونز یک چیز همیشه ثابت خواهد ماند: 
عشق او به ماجراجویی و گنجینه ها. در هر قسمت از ایندیانا جونز، این 
باستان شناس همیشه در جستجوی گنجی است که می تواند سرنوشت 
بشریت را تغییر دهد. ایندیانا جونز مطمئنا برمی گردد. اما تنها سوال این 

است که او در فیلم جدید به دنبال چه گنج هایی می رود.
TIme BandITs

به سختی می توانید امروزه در کشور های مختلف به دنبال گنج ها بروید. 
اما اگر مجبور باشید این گنجینه ها را در کشور های مختلف و در دوره های 
مختلف تاریخ جهان تعقیب کنید، چه می کنید؟ چالش برانگیز است؟ برای 
انسان عادی، بله، اما نه برای یک گروه خاص از کوتوله ها که این کار را به 
طور منظم انجام می دهند. “tIme banDIts” یا سارقان زمان اولین فیلم 
“سه گانه تخیل” غیررسمی تری گیلیام است که همچنین شامل “برزیل” 

و “ماجرا های بارن مایچوزن”هم می شود.
باید به یاد داشته باشید که این یک فیلم فانتزی است و نباید تعجب کرد 
که یک سیاه چاله در کمد لباس پسری جوان کشف شود. از طریق این 
سیاهچاله، گروهی از کوتوله ها از دوره ای به عصر دیگر می پرند و به دنبال 
گنجینه هایی برای سرقت می روند. فیلم “tIme banDIts” ممکن است 
یک شاهکار نباشد، اما قطعاً یک پیروزی خیال بر واقعیت است و نوعی 

فیلم است که باید مانند یک گنج پنهان کشف شود.

RomancInG The sTone
این  به  توجه  با  باید  و  است  ناب  سرگرمی  یک  سنگ”  با  “عشق بازی 
نکته مشاهده شود. می توان آن را به عنوان یک کمدی عاشقانه اکشن و 
ماجراجویی تعریف کرد. در این فیلم کاتلین ترنر در نقش جوآن وایلدر، 
رمان نویس عاشقانه ای است که نقشه گنجی را از طریق پست دریافت 

می کند، و به دنبال آن می رود.
در این فیلم ماجراجویی ساخته رابرت زمکیس مایکل داگالس و ترنر با 
هم بسیار خوب عمل می کنند و دنی دیویتو مهارت های کمدی خود را با 
شکوه تمام در این فیلم نشان می دهد. وقتی چندین صحنه عالی تعقیب و 

گریز، یک شخصیت شرور فاسد تند و زننده و برخی از عناصر کمدی را در 
یک فیلم ماجراجویی دارید، نتیجه نهایی حتماً جذاب است.

The GoonIes
ماجرای این فیلم دربارهٔ چند جوان ساکن محلهٔ »گون داکز« در آستوریا، 
اورگن است که تالش می کنند خانه هایشان را از یک اجرائیه سند رهنی 
نجات دهند و در این راه، یک نقشهٔ گنج کشف می کنند که آنان را به یک 

سفر پر ماجرا به اعماق زمین می کشاند.
این جوانان ساکن »گون داکز« هستند و به همین سبب خود را گونیز یا 
گونی ها )به معنای اهالی گون( می نامند. پس از اکران فیلم و طی سال ها، 
این واژه در معنای »آدم های عجیب و غریب«، »خل وضع« و خوره بکار 

می رود. در ایران این فیلم با نام احمق ها شناخته می شود.
که  است  سرگرمی  از  پر  و  ناب  فیلم  یک  کاماًل   ”the GoonIes“
می توانید در کنار بچه ها، مادربزرگ ها، خواهر زاده ها و برادرزاده ها یا به 

سادگی نزد خودتان از آن لذت ببرید.
The mUmmy

مکان  یک  محیط  این  است.  مومیایی ها  و  اسرار  سرزمین  باستان  مصر 
عالی برای جستجو و کشف انواع گنج است. از نظر بسیاری، مومیایی ها 
و گنجینه ها دست به دست هم می دهند. اولین سری مومیایی در دهه 
یک سری  داشت. سپس،  ادامه  دهه ۵۰  اوایل  تا  و  شد  منتشر   ۱۹۳۰
مومیایی وجود داشت که در دهه ۶۰ اجرا می شد. این دو سریال اساساً 

آثاری ترسناک بودند و بیشتر روی تأثیر شوک متمرکز بودند.
در دهه ۱۹۹۰، استیون سامرز این ایده را داشت که با داستان مومیایی 
بازی کند و در نهایت آن را به یک فیلم ماجراجویی با عناصر ترسناک 
تبدیل کند. این فیلم ها به موفقیت بزرگی در گیشه تبدیل شدند و ناگهان 
باستان شناسان دوباره باحال شدند. این فیلم شباهت زیادی به آثار ایندیانا 

جونز اسپیلبرگ دارد.
ThRee KInGs

“سه پادشاه” افسانه ای مدرن است که به ظاهر دارای یک پیام ضد جنگ 
قدرتمند است که پیرامون جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس تنظیم شده است. در 
واقع سه پادشاه فیلمی در ژانر سرقت، کمدی-درام و جنگی به کارگردانی 

دیوید او. راسل است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد.
داستان فیلم در مورد سه سرباز آمریکایی می باشد که در عراق به دنبال 
مأموریت  یک  طی  در  آن ها  می باشند.  کویت  از  شده  دزدیده  طال های 
معمول، نقشه ای را کشف می کنند که به پناهگاه مخفی صدام حسین 

منتهی می شود که قرار است پر از شمش طال باشد.
این سربازان پر از اشتیاق و امید به پولدار شدن، برای یافتن سنگر و گرفتن 
طال به راه می افتند. اما به محض رسیدن به روستا مورد نظر، با شرایط 
سختی روبرو می شوند. عنوان فیلم به پادشاهان باستانی اشاره دارد که 
همیشه در جستجوی ثروت بودند و همیشه در جستجوی گنجینه های 
پنهان بودند. اما مانند هر گنجینه ای، این گنجینه نیز هزینه ای دارد که 

پادشاهان ممکن است آماده پرداخت آن نباشند.
PIRaTes of The caRIBBean

“دزدان دریایی کارائیب” یکی از موفق ترین فیلم های سینمایی در جهان 
است. یکی از مهمترین دالیل موفقیت فرنچایز شخصیت باشکوه جانی دپ 
یا همان کاپیتان جک اسپارو است، یک دزد دریایی ناقِص عجیب و غریب 

که ترکیبی از کیت ریچاردز و پپه لو پیو است.
جانی دپ در طول سال های مختلف اجرا های شگفت انگیزی را به ما ارائه 
از خود  اثری پاک نشدنی  از جمله شخصیت های زیادی که  داده است 

برجای گذاشته اند. اما مطمئن نیستم کسی به اندازه جک اسپارو دوست 
داشتنی و سرگرم کننده وجود داشته باشد که همه او را بشناسند.

نیازی به گفتن نیست که اصلی ترین مضمون طرح این مجموعه فیلم، 
جستجو و صید گنج است. جک اسپارو، کاپیتان باربوسا )جفری راش(، 
ویل ترنر )اورالندو بلوم( و همه دزدان دریایی دیگر که در دریای کارائیب 
حرکت و فعالیت می کنند، در پی گنج هایی هستند که تمام ثروت های 

مورد نیاز آن ها را تضمین خواهد کرد.
سهم  گیم  صنعت  در  اکشن-ماجراجویی  سبک  تردیدی  هیچ  بدون 
 tomb raIDer عظیمی از موفقیت های خود را مدیون سری بازی های
این  ابتدایی  نسخه های  به خصوص  و 
 Ps۱ سری بر روی کنسول افسانه ای
این  سینمایی  اقتباس  آیا  اما  است. 

بازی ها نیز چنین حکمی را دارند؟
در اوایل دهه ۲۰۰۰ میالدی فیلم های 
آنجلینا  بازی  با   tomb raIDer

پرده  به  کرافت  الرا  نقش  در  جولی 
این  بگویم،  صادقانه  آمدند.  سینما ها 
تمام چیزی است که شما واقعاً باید در 
بدانید. چرا که عنصر  این فیلم  مورد 
آنجلینا  شخص  فیلم  دو  هر  اصلی 

جولی بود و بس.
فیلم اول پر از معماها، اساسنامه های 
فکرانه  روشن  شیطنت های  و  قتل 
ناشیانه  با عنوان  اما قسمت دوم  بود. 
 lara CroFt: tomb raIDer

در   ،– the CraDle oF lIFe

مورد پیدا کردن جعبه واقعی پاندورا 
فیلم های خوبی  اثر  دو  این  آیا  است. 
هستند؟ منتقدان با قاطعیت می گویند 
نه. اما به هر حال همه ما این دو فیلم 
را دیده ایم و البته بازسازی آن را نیز 

دنبال کرده ایم.
وفادارانه ترین  شاید  ریدر«  »توم 
اقتباس از یک بازی ویدیویی تاکنون 
به  بودن  وفادار  اما  متأسفانه،  باشد. 
منبع اصلی همواره منجر به تولید یک 
اثر سینمایی درجه یک نمی شود و این 

فیلم ها یکی از آن موقعیت هاست.
naTIonal TReasURe

اگر فیلم های ماجراجویی را دوست دارید، پس “گنجینه ملی” و دنباله آن 
قطعاً برای شما مناسب است. وقتی این فیلم نمایش داده شد، آن را با 
“lara CroFt: tomb raIDer” مقایسه کردند که یک سال قبل 

از آن اکران شده بود.
هر دو فیلم دارای نقص هستند، اما “گنجینه ملی” قطعاً برنده این رقابت 
غیر رسمی است. واقعیت این است که “گنجینه ملی” بیشتر از ماجرا های 

ایندیانا جونز به الرا کرافت شباهت دارد.
ماجرا های تاریخ نویس بنجامین فرانکلین گیتس )نیکالس کیج( شباهت 
زیادی به ماجرا های ایندیانا جونز ندارد، اما در این فیلم شکارچی گنج برای 
یافتن گنج باید انواع مختلف سرنخ ها را کشف کند. من اطمینان دارم که 

این یک سه گانه خواهد بود بنابراین در انتظار فیلم سوم خواهم ماند.
بنجامین گیتس )نیکالس کیج( و یان هو )شان بین( هردو جستجوگر 
گنج هستند آن ها به دنبال گنجینه ملی هستند که سال ها پیش به آمریکا 
آورده شده و در جایی نامعلوم دفن شده است؛ و این فیلم داستان کشف 

این گنجینه است.
TReasURe PlaneT

جیم هاکینز همراه با خدمه یک کشتی فضایی به یک سفر خارق العاده در 
کهکشان می رود، ولی او یک نقشه گنج به همراه دارد و برای پیدا کردن 
سیاره گنج به این سفر می رود، اما خدمه کشتی نیز به دنبال گنج هستند.

این نسخه اپرا گونه فضایی از جزیره گنج کالسیک به لطف نوابغ دیزنی 
موفق می شود داستان رابرت لوئیس استیونسون را در حین تزریق برخی 

سکانس های کیهانی به چیزی سرگرم کننده و دیدنی تبدیل کند.
بعدی  دو  انیمیشن سنتی  انگیز  ترکیب شگفت  فیلم  این  واقعی  ستاره 
ابزار کامپیوتری است. این ترکیب آزادی زیادی را برای  با  و چشم نواز 
وجود  به  را  دیدنی تر  شات های  از  بسیاری  و  می کند  فراهم  “دوربین” 
در دهه هشتاد  انگیز  دوبله ای خاطره  واسطه  به  انیمیشن  این  می آورد. 
توسط گلوری – در ذهن خیلی از کودک و نوجوانان آن نسل کشور ما 

ایران جا خوش کرده است.
The advenTURes of TInTIn

حتی در فیلم های بزرگساالنه اسپیلبرگ، دنیای خیال پردازی و باور های 
محبوب  مجموعه  از  اقتباس  بنابراین  دارد،  مهمی  بسیار  نقش  شخصی 
کتاب های مصور “ماجرا های تن تن” برای کارگردانی تحسین شده، چون 

او امری طبیعی بود.
در فیلم اسپیلبرگ، تن تن، به همراه سگش در بازار قدیمی شهر بروکسل، 
ماکت کوچک یک کشتی قدیمی قرن هفدهمی به نام یونیکورن )اسب 
شاخدار( را می خرد که متعلق به سرفرانسیس است که به دنبال حمله 
دزدان دریایی به ریاست مرد خبیثی به نام »راکام سرخپوش« )با بازی 
قعر  به  با خود  را  گران قیمتی  گنج  و  غرق شده  دریا  در  کریگ(  دانیل 
اقیانوس برده است.  تن تن پی می برد که سرفرانسیس، سه ماکت مشابه 
مرد  حاال  و  کرده  جاسازی  آن ها  در  را  غرق شده  گنج  نقشه  و  ساخته 
شیطان صفتی به نام ساخارین که از نوادگان »راکام سرخپوش« است به 
دنبال آن نقشه هاست. بقیه ماجرا، رقابت تن تن وهادوک با ساخارین برای 

دست یابی به ماکت سرفرانسیس است.
این فیلم اقتباسی کاماًل وفادار است و به ماده اصلی منبع خود احترام 
زیادی می گذارد و مواردی را که برای جذابیت ۱۰۰ درصدی مخاطبان از 

هر سن و سلیقه الزم است به آن اضافه می کند.


